POLSKA PARAFIA
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
22 LISTOPADA 2020

XXXIV NIEDZIELA ZW.

Rok A

2344

22-XI-2020
08:30 Śp. Halina Mazur (r. śm.); śp. Mieczysław; za zmarłych z rodziny.
10:00 Śp. Józefa Dadlez (17. r. śm.) i Piotr Dadlez (mąż) - z int. córki.
Uroczystość
Chrystusa Króla
Śp. Aleksandra i Jan Szukaj; śp. Weronika i Piotr; śp. Julia i
12:00
Jan Iczkiewicz.
Wszechświata
O bł. Boże dla rodzin z pamięcią o zmarłych
SPECJALNA
13:00
pochowanych przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS.
17:00 Śp. Cecylia, Kazimierz i Regina.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
NIEDZIELA
19:00
Elżbiety (42. r. ur.) - z int. męża i dzieci.
O zdrowie, pomoc Bożą i opiekę MB Kozielskiej dla
23-XI-2020
10:00
Elżbiety (z ok. r. ur.) - z int. męża i dzieci.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Jan Norbert Łątka (9. r. śm.) - z int. żony z córkami.
Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach.
24-XI-2020
10:00 O zdrowie, opiekę Bożą i opiekę MB Kozielskiej dla Ewy.
19:00 Śp. Józef Fąfara (3. r. śm.) - z int. syna z rodziną.
Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach.
WTOREK
O zdrowie, pomoc Bożą i opiekę MB Kozielskiej oraz wypełnienie
25-X-2020
10:00
woli Bożej dla Krystyny Jones i jej córki Anny (z ok. ur.).
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Magdy Wójcik.
ŚRODA
26-XI-2020
10:00 Śp. Janusz Choroszewski.
CZWARTEK 19:00 Śp. Kazimierz i Józefa Kalinowscy - z int. córki z rodziną.
27-XI-2020
10:00 Śp. Zdzisław Marchlik.
POGRZEB
12:00 Śp. Janina Szyszko.
19:00 Śp. Maria Podhorska-Bobińska (20. r. śm.) - z int. Rodziny.
PIĄTEK
Śp. Wiesława i Henryk Kleszko; za zmarłych z
28-XI-2020
10:00
rodziny Klepackich.
Śp. Feliks Witkowski; śp. Helena i Stanisław
SOBOTA
19:00
Niedźwieccy; za dusze w czyśćcu cierpiące.
Ks. Bronisław: Śp. Ewa Maria Muller (gregorianka).

22.11.20: 1. Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce; Ps 23: Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego; 2. 1 Kor 15, 20-26. 28 Królestwo Boże; 3. Mt 25, 3146 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości.
Od soboty 28.11.2020 rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Poprowadzi
je ks. Witold Kapuściński. Polecamy waszej modlitwie prośbę
o błogosławione owoce rekolekcji i dary Ducha św. dla Rekolekcjonisty

29-XI-2020

08:30

I Niedziela Adw.

10:00
12:00
17:00

NIEDZIELA

19:00

1. Za zmarłych z rodzin: Babiarz, Walawender,
Walisiewicz, Dworskich i Chamerskich.
2. Śp. Maria i Tadeusz Haluta - z int. syna.
Śp. Danuta Choroszewska.
Śp. Irena Anders (10. r. śm.) - z int. Ambasady RP w Londynie.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Huberta Kicka.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Magdy Wójcik - z int. członków Grupy Wielbienia.

NIEDZIELA
22 LISTOPAD 2020 – Ur. Chrystusa Króla Wszechświata.
13:00, kościół ONLINE: Memorial Mass – z int. A GALLA FUNERAL DIRECTORS.
18:30, kościół ONLINE: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
WTOREK
24 LISTOPAD 2020
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
25 LISTOPAD 2020
20:00, kościół ONLINE: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
SOBOTA
28 LISTOPAD 2020
17:00, ZOOM Meeting: Dzieci I Komunia (grupa A + B); 20:00: Rodzice (grupa A+B).
NIEDZIELA
29 LISTOPAD 2020 – I Niedziela Adwentu
18:30, kościół ONLINE: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
KONIEC ROKU KOŚCIELENEGO – dziś ostatnia niedziela roku kościelnego.
Zamykamy ja Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Naszemu Panu
zawierzamy wszystko, co złożyło się na ten czas, nasze zwycięstwa i przegrane,
radości i smutki, powitania i rozstania z najbliższymi, a także bolesne
doświadczenie pandemii. Dziś jest patronalne święto Instytutu Polskiego Akcji
Katolickiej - módlmy się w intencji IPAKu i jego członków i inicjatyw.
ADWENT – za tydzień rozpoczyna się, 29 listopada br. rozpoczyna się adwent. Już
dziś zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych. Zróbmy wszystko,
by przez uczynki pokutne, modlitwę i jałmużnę zatrzymujemy się nad drugą ważną
prawdą naszej wiary, Wcieleniem Syna Bożego („…i stał się człowiekiem”).
Tradycję czuwania adwentowego możemy ożywić poprzez żarliwszą modlitwę, a le
i udział w RORATACH. W naszym kościele roraty będą odprawiane codziennie o
19.00, a w soboty o 10.00 rano. Po zniesieniu lockdown’u zapraszamy do
wspólnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty będziemy rozpoczynać procesją
światła - zapraszamy rodziców z małymi dziećmi.
REKOLEKCJE ADWENTOWE – niezależnie od utrudnień związanych
z lockdown’em, chcemy zachęcić wszystkich parafian i przyjaciół do wzięcia
udziału w rekolekcjach, których celem będzie przygotowanie nas na Święta
Bożego Narodzenia. Temat: Maranatha! Przyjdź Jezu, Panie!”.
Rekolekcjonistą będzie ks. Witold Kapuściński, proboszcz parafii św. O. Pio
w Londynie. Program zamieszczony na naszej stronie w sekcji B.O.P.
OGŁOSZENIA. W obydwie niedziele wysłuchamy homilii rekolekcyjnych,
a w tygodniu zapraszamy na spotkania eucharystyczne z homilią i konferencje.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – nadal trwa codziennie przez cały Listopad.
Odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia: od poniedziałku do czwartku
o 19.30, w piątki i soboty o 10.30, a w niedziele o 18:30. Terminy mszy
wypominkowych: 05, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24 listopada – odprawia je ks.
Cezary Komosiński.
ODPUSTY ZA ZMARŁYCH – przypominamy, ze przez cały miesiąc można
zyskiwać. Odpust zupełny zyskuje osoba odwiedzająca cmentarz i modląca się za
zmarłych, a także odwiedzjąca kościół lub kaplicę. Należy przy tym odmówić „Ojcze
nasz…” i „Wierzę…” Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod
warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym
odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego
przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy
w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi
pobożnej modlitwy za zmarłych.
Radio BOBOLA – zaprasza to nowy cykl audycji radiowych „Pustynia
w mieście, czy miasto na pustyni?” Tworzony będzie przez naszych parafian
pod bacznym okiem ks. Zygmunta Zapaśnika. Pierwszy odcinek pod tytułem
„Po co komu Adwent?” zostanie wyemitowany na antenie Radio BOBOLA w
piątek,
27.11.2020
o
godzinie
21:20(GMT),
na
stronie:
www.radio.bobola.church. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania,
komentowania i współtworzenia kolejnych odcinków.”
LOCKDOWN – potrwa do 2 Grudnia 2020 r. Najbardziej dokuczliwe utrudnienia to
zamknięcie świątyń i zakaz uczestnictwa we Mszach św. a także nabożeństwach.
Jedyną formą jest uczestnictwo ONLIE (zapraszamy wszystkich chętnych,
gdziekolwiek są i maja Internet) lub MODLITWA INDYWIDUALNA. Zobacz poniżej:
Msze ONLINE – odprawiane są od poniedziałku do soboty: 10 am i 7 pm,
a w niedziele o 8:30 am, 10 am, 12 pm, 5 pm i 17 pm.
Adoracja ONLINE – w zasadzie nasz broadcast pracuje (od kilku lat!) 24/7, ale
zapraszamy szczególnie od poniedziałku do soboty, od 3 pm - 6:55 pm, a także
w trakcie wszystkich terminów otwarcia kościoła do indywidualnej modlitwy.
Indywidualna modlitwa – w godzinach wyznaczonych poniżej można fizycznie
wejść do świątyni i pozostać w niej na czas indywidualnej modlitwy. Zapraszamy
od poniedziałku do soboty od 07:45 pm - 09:00 pm, w niedziele - 01:00 pm 04:30 pm. Prosimy o zapoznanie się wcześniej z poniższymi zasadami:
1. Każdy używa maseczki ochronnej na twarz - zwolnione są jednie małe dzieci.
2. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. - prosimy kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
3. Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi prosimy
o poświęcenie mu / im większej uwagi.
4. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować
dłonie żelem z wysoką zawartością alkoholu.
5. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć
Ewangelią”. Nie zostawiamy na nich żadnych materiałów, ulotek, gazetek itp.
6. Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane.
7. Nie ma dostępu do toalet!
8. Po zakończonej czasu na modlitwę ławki, drzwi, klamki muszą być
dezynfekowane.

10. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego,
itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie
Modlitwy dodatkowe ONLINE:
1. Różaniec: od poniedziałku do czwartku po porannej mszy, w piątki
i w soboty po wieczorowej mszy;
2. Koronka do Miłosierdzia Bożego "za zmarłych polecanych w tegorocznych
wypominkach" od poniedziałku do czwartku po wieczorowej mszy, w piątki
i w soboty po porannej mszy, a w niedziele o 18:30.
Inne nabożeństwa ONLINE:
1. I Piątek M-ca: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. I Sobota M-ca: Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP
4. II Wtorek M-ca: Nabożeństwo do św. Maksymiliana M. Kolbe
5. Środa (każda): Nabożeństwo ku czci MB Kozieleskiej-Zwycięskiej.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – zapraszamy do rezerwacji terminów
mszy parafian i gości. Można to zrobić telefonicznie, email’owo lub
korespondencyjnie.
KOPERTY GA na 2021 – osoby prowadzące Gift Aid w naszej parafii w grudniu
planują rozdawanie kopert na rok 2021. Do tej pory najwięcej osób składało ofiary
przez system kopertowy. Dużym jednak utrudnieniem są ograniczenia związane
z lockdown’em. Jakąś alternatywą stały się zlecenia stałe. W obliczu kolejnego
zamknięcia kościołów prosimy, by ustanowić w swoim banku stałe zlecenie
(najlepiej miesięcznego S/O lub D/D) z dopiskiem GA [Numer]. Zachęcamy też
nowych parafian i tych, którzy swoje ofiary składali w żółtych kopertach do
wypełnienia deklaracji GA. Będzie taka możliwość po 2/12/20, podczas akcji GA,
gdy Referenci GA będą służyli pomocą i informacją odnośnie zasad
funkcjonowania Gift Aid.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za modlitwę, troskę, życzliwość i ofiary.
W sposób szczególny pragniemy podziękować stewardom, Weronice,
Małgorzacie i Mariuszowi, a Krystynie! Zapraszamy w środowy wieczór na
modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz
Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 15.11.2020:

Wpłaty na GA (S/O i D/D)
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Kolumbarium

£ 558.32

£ 214.00
£ 44.32
£ 300.00

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
PCM HAMMERSMITH PARISH
Sort code 30-94-57
No. 00619171
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: czynna tylko telefonicznie i e-mailowo. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

